
Període d'execució: Acció continuada

Observacions:

Organisme responsable: Ajuntament de Granollers

Indicadors de seguiment relacionats: Indicadors GT1.1 Participació ciutadana

Termini d'implantació: Curt (< 2 anys)

Objectiu mesurable:

Valoració econòmica: Mitjana

En execució Mitjana

Objectius relacionats: Compromisos d'Aalborg per al GT8

Accions del GT1.1 Índex accions

Estat d'execució/any: Prioritat:

5 Programa de promoció de la participació ciutadana en el desenvolupament 
de l'A21L de Granollers

Descripció:

El 2006 es van definir els objectius i les accions de l’Agenda 21 Local de Granollers i es va aprovar el 
sistema de seguiment d’aquestes i el procés de participació ciutadana. En total, es van establir i agrupar 
150 accions i 53 indicadors de seguiment. 

En el dia d’avui, l’Ajuntament de Granollers està portant a terme l’aprovació de l’Agenda 21 i el sistema de 
seguiment a partir d’un procés de participació ciutadana. Aquest procés és un element essencial dins del 
transcurs de l’Agenda 21 amb l’objectiu de difondre i estendre a tota la ciutadania el debat i l’acord de les 
estratègies i accions cap a un desenvolupament sostenible del municipi, tenint en compte els criteris de la 
Carta d’Aalborg. 

El Programa de participació ciutadana es basa en un debat que s’organitzarà en diferents grups de treball 
(GT) vinculats al Consell Municipal de Medi Ambient i que es complementarà amb altres grups 
participatius sorgits d’altres polítiques sectorials (mobilitat, salut, cooperació i solidaritat). Amb el 
programa es pretén determinar un nou reglament per tal de poder acordar una freqüència temporal de 
seguiment de l’Agenda 21. 

Els objectius del procés de participació ciutadana són: 

• Dinamitzar el Consell Municipal de Medi Ambient com a òrgan efectiu de seguiment i impuls de 
l'A21L, a través de la constitució d’onze grups de treball que permetin un major captació de 
participants i una millor dinàmica dels debats. Ampliar aquesta dinàmica a d'altres àrees i òrgans 
participatius existents, amb la resta de grups proposats. 

• Fomentar la democràcia participativa en la governabilitat de la ciutat, especialment en el moment 
de definició de les estratègies i accions que regiran el Pla d'acció de l'Agenda 21 local. 

• Fer de l'Agenda 21 local un referent de l'acció municipal davant la ciutadania de Granollers, com a 
instrument que en el futur permeti revisar el grau de compliment dels compromisos i les accions 
programades. 

Per tal que el màxim de gent formi part en el procés d’aprovació definitiva de la revisió de l’Agenda 21 de 
Granollers, es proposa en aquesta acció: 

• Aplicar el programa de participació dissenyat en el marc del Programa de participació de l’Agenda 21 
de Granollers. 


